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ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на „МИГ СРЕДЕЦ” 

 

 

Период на отчитане 

01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

РД 50-192/29.11.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

175922438 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

Гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Лиляна Димитрова” 1, 

ет. 2 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

Димо Иванов Найденов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

lider_sredets@abv.bg 

0882881359 

0882881358 

 

 

 

 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD) 
 

 
 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 

селските райони” 
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1. Управление на Местната инициативна група. 

 
През отчетния период  настъпиха следните промени в органите за управление: 
  

1.1. Колективен върховен орган(Общо събрание) 

1.1.1. Прекратено е  членството на „Кариян“ ЕООД  с представител Атанас Зайков   и 
е избиран нов член „Тагарево“ ЕООД с представител Атанас Зайков. 
Промените се осъществиха с: Заявление  с Вх. № 109-1/23.05.2020 г., Заявление 
с  Вх. № 109-2/23.05.2020,  Решение № 36/29.06.2020 г. Решение 
№38/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 г.; 
 

1.1.2. Прекратено е  членството на Валентин Бялков и е избиран нов член Иванка 
Инджова. Промените се осъществиха с: Молба с Вх. № 107/26.05.2020 г., 
Заявление с  Вх. № 111-1/24.05.2020,  Решение № 36/29.06.2020 г. Решение 
№38/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 г.; 
 
 

1.1.3. Прекратено е  членството на Ганчо Йорданов и е избиран нов член Георги 
Иванов. Промените се осъществиха на основание смъртен акто и подадено 
заявление  Заявление с  Вх. № 111-2/28.06.2020,  Решение № 36/29.06.2020 г. 
Решение №38/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в 
Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО 
на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 
г.; 
 

1.1.4. Прекратено е  членството на „Регионална асоциация на млекопроизводителите 
Средец “ („РАМП Средец“) с представител Киро Дойков Тодоров  и е избиран 
нов член „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД с представител Димо Иванов Найденов. 
Промените се осъществиха с: Заявление  с Вх. № 120B/18.09.2020 г., Заявление 
с  Вх. № 121А/21.09..2020,  Решение № 42/22.10.2020 г. Решение № 
43/22.10.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г.; 
 
 

1.1.5. Променено  е   представителството  на  „ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ДЮЛЕВО“(„ЗКПУ Дюлево“) , представителя 
Димо Иванов Найденов е заменен с Костадин Кирязов Костадинов. Промените 
се осъществиха с: Заявление с Вх. № 120 Б/14.09.2020 г., Решение 
№41/22.10.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г. 

 

1.2. Управителен съвет 

1.2.1. Прекратено е  членството на „Кариян“ ЕООД  с представител Атанас Зайков   и 
е и е избиран нов член „Тагарево“ ЕООД с представител Атанас Зайков. 
Промените се осъществиха с Решение № 37/29.06.2020 г. и Решение 
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№39/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 г.; 

 
1.2.2. Прекратено е  членството на Валентин Бялков и е избиран нов член Събинка 

Господинова. Промените се осъществиха с Решение № 37/29.06.2020 г. 
Решение №39/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в 
Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО 
на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 
г.; 
 

1.2.3. Прекратено е  членството на „Регионална асоциация на млекопроизводителите 
Средец “ („РАМП Средец“) с представител Киро Дойков Тодоров и е избиран 
нов член „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД с представител Димо Иванов 
Найденов.Промените се осъществиха с Решение №42/22.10.2020 г. и Решение 
№46/22.10.2020 г.   на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г.; 
 
 

1.2.4. Избран е нов представител на  „ЗКПУ Дюлево“  -  Костадин Кирязов 
Костадинов. Промените се  осъществиха с Решение №46/22.10.2020 г.   на ОС „ 
МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски 
регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ изх.№ 19-19-
2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г.; 

 
1.3. Състав  на Управителен съвет на  „МИГ Средец“ 

 

1. Димо Иванов Найденов – Председател  на  УС, представляващ „Д ЕНД Д 
ГРУП“ ЕООД; 

2. Атанас Георгиев Зайков – член на УС, представляващ  „ТАГАРЕВО “ ЕООД; 
3. Вълко Тодоров Вълков – член на УС; 
4. Иван Петков Жабов – член на УС, представляващ  Община Средец ; 
5. Костадин Кирязов Костадинов – член на УС, представляващ „ЗКПУ Дюлево“; 
6. Петър Димитров Гайдов – член  на УС, представляващ Сдружение волейболен 

клуб „ Странджа“; 
7. Събинка Петрова Господинова – член на УС. 
 

1.4. Състав на Контролния съвет(КС) 

1. Румен Хърсев Чанков – Председател на КС; 
2. Елена Костова Калудова -  член на КС; 
3. Недялка Янкова Карайотова –Маринова – член на КС. 

 
2. Персонал на Местната инициативна група. 

През отчетния период в състава на персонала   на СНЦ „МИГ Средец“  промени не са 
настъпили. 
 

Персонал : 

1.Русанка Георгиева Лапова – Изпълнителен  директор; 
2.Стоянка Тодорова Иванова- експерт по прилагане Стратегията за ВОМР; 
3.Тодорка  Иванова Кънчева-счетоводител. 
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3. Реализирани дейности: 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

През периода са извършени разходи за възнаграждения и осигуровки на  персонала 
съгласно одобрения бюджет за 2020 г. от УО на ПРСР със Заповед № РД 09-
164/24.02.2020г. 
 
3.1.1. Непреки  разходи: 
През отчетния период са извършени следните непреки разходи за : 
1. Разходи за наем офис  - Договор за отдаване  под наем на общински обект от дата: 

23.02.2016 г.; 
2. Електроенергия и вода; 
3. Телефони – „А1 България“ ЕАД;  
4. Пренос на данни и интернет - „ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД; 
5. Куриерски услуги; 
6. Доставка на офис консумативи и канцеларски материали; 
7. Подновен  е електронния  подпис. 
8. Други:  

• Подмяна на захранващ блок от „ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД на компютър 
 

3.1.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя 

свързани с прилагане на стратегията: 

 

През отчетния период са  извършени оценки от КППП по процедури в ИСУН за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както следва:   

• № BG06RDNP001-19.178 „МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием от 
СВОМР, ПРСР 2014-2020. Извършен е разход за Секретар и трима членове с 
право на глас, които са оценили постъпилото един(1) брой  проектно 
предложение; 

• № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 
от СВОМР, ПРСР 2014-2020. Извършен е разход за Секретар и трима членове с 
право на глас, които са оценили постъпилите три (3) броя  проектни 
предложения;  

• № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и 
природното наследство на селата” – трети прием    от СВОМР, ПРСР 2014-
2020. Извършен е разход за Секретар и трима членове с право на глас, които са 
оценили постъпилите два(2) броя проектни предложения. 

 

3.1.3. Други текущи разходи: 

 

1. Разходи за командировки на  екипа  и членовете на Колективния върховен 
орган на „МИГ Средец“  включително и разходи за участие в дейности на 
Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони 

 
• Командировки  свързани с прилагане на СВОМР – до София - МЗХГ и 

ДФЗ; до ДФЗ ОД Ямбол; до гр. Бургас за издаване на документи и във 
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връзка с договаряне  доставката на рекламни материали и до с. Факия и с. 
Голямо Буково – посещение на място във връзка с подадено проектно 
предложение; 

• Участие на Председателя на УС в информационно събитие  за прилагане на 
Подхода ВОМР на 25.06.-26.06.2020 г.в . гр. Разлог – „ Катарино СПА 
Хотел“; 

• Участие на Председателя на УС в Обучение за „ Прилагане на ЗОП. Умения 
за боравене ЦАИС ЕОП на Агенцията по обществени поръчки“ проведено 
02.07-03.07.2020 г. , с. Арабанси , обл. Велико Търново; 

• Участие на Изпълнителния директор, Експерта и Счетоводителя в среща на 
местните инициативни групи  по подхода ВОМР на 17.09 -18.09.2020 г.в гр. 
Трявна, хотел „ Калина Палас“; 

• Участие на Председателя на УС – Димо Найденов в международна 
конференция, организирана от МЗХГ в периода 05.10.-08.10.2020 г. с 
посещение на Република Румъния, гр. Ефорие норд, х-л „ Мартим 
парадайс“; 

• Участие на Изпълнителния директор и Експерта в  работна среща с екипа 
на „МИГ Лясковец Стражица“ на 26.10.2020 г.в гр. Лясковец във връзка с 
подготовката на съвместен проект по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение 
на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

• Участие на Експерта и Счетоводителя в  работна среща с екипа на „МИГ 
Лясковец Стражица“ на 30.10.2020г. в гр. Лясковец във връзка с подаване 
на  съвместен проект  по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-19.355  Подбор на проектни 
предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество 
на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 
2. Разходи за закупуване на офис техника , в това число правен и счетоводен 

софтуер и офис оборудване и обзавеждане  
 
През отчетния период  „ МИГ Средец“ извърши:  

• Актуализация на Счетоводен софтуер- модул актуализация, чрез Договор от 
дата 15.01.2020 г.  „За актуализация и обслужване на програмни системи. 
Кадри и работни заплати/ТРЗ/, Счетоводна информационна система в „СНЦ 
Местна инициативна група Средец“ с Изпълнител „ПЕРФЕКТ СОФТ 
ЕКСПЕРТ“ ЕООД. 

 
3. Техническо обслужване на автомобила: 

 
През отчетния период „МИГ Средец“ извърши следните разходи свързани с 
автомобила „Мазда“  с рег. № А 31 - 06 МВ, собственост на „МИГ Средец“:  

� Винетен стикер; 
� Ремонт на гуми; 
� Закупуване на масло; 
� Закупуване на два(2) броя  гуми ; 
� Демонтаж и монтаж на гуми; 
� Годишен технически преглед; 
� Застраховане на автомобила – „Гражданска отговорност“. 
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4. Такси за участие в обучение – Заплатена е една такса на стойност 198, лв. с 
ДДС за участие в обучение на тема: „ Прилагане на ЗОП. Умения за боравене 
ЦАИС ЕОП на Агенцията по обществени поръчки“.  

5. Заплатен е годишния членски внос за 2019 г. и 2020 г. на АСОЦИАЦИЯ 
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА;  

 
През отчетния период  не са извършени разходи за:  

- Обучение в чужбина на екипа на МИГ; 
- Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР. 
- Разходи за застраховане на дълготрайни активи. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията 

на нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания): 

 
Извършено е едно проучване съгласно Договор № РД50-192-39/23.09.2020 г.с  
Изпълнител  Ралица Илич Мусова на тема: „Изследване на ресурсите и 

общественото мнение на територията на МИГ-Средец за устойчиво развитие на 

публичните дейности и услуги, основани на местния културен, природен и 

екологичен потенциал. 
 
- за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Поддръжката  на интернет страницата на „МИГ Средец”- www.mig-sredets.eu  
се осъществява с Договор № РД 50-192-34/02.01.2020 г. с  „ДЖИ-ТЕХ 3” 
ЕООД . 
През отчетния период  е извършен разход за Хост и домейн  - за 12 месеца на 
стойност 161,70 с ДДС , заплатен на ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД; 
 

2. Изготвени и публикувани са 6 публикации  в регионален ежедневник  
„Черноморски фар”  на основание сключен Договор №  РД 50-192-
35/23.01.2020 г.  за  информиране на местната общност, както следва : 

•••• 31януари 2020  г., брой  12 – Обява за откриване на процедура за подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство на селата” – втори прием ; 

•••• 07 февруари 2020  г., брой  15 – Обява за откриване на процедура за подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 
”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура”; 

•••• 16 юни 2020 г., бр.48– Обява за откриване на процедура за подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ подмярка 1.1 
„Професионално обучение и придобиване на умения“; 

•••• 23 юни 2020 г.,  бр.50– Обява за откриване на процедура за подбор на проектни 
предложения предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  
подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и 
възстановяване на културното и природното наследство на селата” – трети 
прием; 

•••• 18 септември  2020 г., бр.69 – Покана за участие в „ Празник на „ МИГ 
Средец“; 

•••• 16 октомври  2020  г., брой  76 – Обява за откриване на процедура за подбор 
на проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 
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7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ – втори прием, оценителна сесия № 
BG06RDNP001-19.353-S2. 
 

3. Празник на МИГ Средец. 
През отчетния период на основание  сключен Договор № РД 50-192-38/20.08.2020 г. с 
„КОСТАДИНОВ БГ“ ЕООД с предмет: Организиране и провеждане на  „Празник на 
МИГ Средец“ се организира и  проведе  еднодневен  празник на МИГ Средец  - дата 
на провеждане  26.09.2020 г., и  място на провеждане -  центъра на гр. Средец , пл. 
„България“. 
 

4. На основание  Договор № РД 50-192-40/01.11.2020 г. за „Изработка и доставка 
на рекламни материали“  с  Изпълнител „МЕРИДИАН 27 ГРУП“ ООД, са  
изготвени  и  доставени следните рекламни материали :  

 
1. Рекламни тенески  -  150 бр.; 
2. Рекламни магнити – 150 бр.; 
3. Рекламни химикали в кутия – 50 бр.; 
4. Рекламни фенерчета-  50 бр.; 
5. Органайзер за бюро – 50 бр.; 
6. Рекламни ключодържатели – 100 бр.; 
7. Рекламни рулетки  – 50 бр.; 
8. Рекламни чаши   – 100 бр.; 
9. Рекламни  шапки с козирка   – 100 бр.; 
10. Рекламни хартиени торбички – 200  бр.; 
11. Химикали – 150 бр.; 
12. Рекламни тефтери -  А5, количество100 бр.; 
13. Календари – стенни  за 2021 г. - 100 бр. 

 
- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 

и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 

подхода. 

 

През отчетния период  : 
- не са изготвени и отпечатани  печатни информационни материали; 
- не  е организирано и проведено обучение за местни лидери; 
- не са организирани и проведени информационни срещи за местни лидери. 

 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период /01.01.-

31.12.2020г./ 

 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/запове

д за одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на 

дейността 

Единиц

а 

мярка 

Брой 

единиц

и 

Единич

на 

цена, 

лв. 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейнос

тта 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатен

а 

финансов

а помощ, 

лв. 



8 
 

    I 
    Текущи разходи 

        
    лв.                 104 342.00         74 157.31 55 226.87 

1 

Разходи за заплати, 

както и задължителни 

по силата на 

нормативен акт 

разходи за социални и 

здравни осигуровки за 

персонала, 

обезщетения за 

временна 

неработоспособност и 

други, дължими от 

работодателя 

Изпълнителен 
директор месец 12 1 750.00   21 000.00 да 21 000.00 15 750.00 

Есперт по 
прилагане на 
Стратегия 
ВОМР 

месец 12 1 730.00 20 760.00 да 20 760.00 15 570.00 

Счетоводител месец 12 865.00  10 380.00 да 10 380.00 7 785.00 

Осигурителни 
вноски  от 
работодател 

месец 12 822.07 9864.89 да 9 864.87 7 398.63 

2 

Непреки разходи  Непреки разходи 

съгл. чл.9, ал.2, т. 

3,5,6,8,10,12,18 

 

година 1 7 335.11 7 335.11 да 4 682.25 3 404.55 

3 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими 

от работодателя на 

експерти, свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други); 

Председател 
КИП 

човекод
ен 

6 128.00 768.00 да - - 

Секретар КИП 
човекод

ен 
6 128.00 768.00 да 368.00 368.00 

Оценители на 
проекти,участва
щи в КИП - 3 чл 

брой 
оценени 
проекти 

14 537.00 7 518.00 да 2 010.00 2 010.00 

4 

Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 72 

на Министерския 

съвет от 1986 г. 

в страната година 1 3 500.00 3 500.00 да 1 476.06 919.94 

в чужбина година 1 1 000.00 1 000.00 не - - 

5 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

Счетоводен 
софтуер- модул 
актуализация 

брой 1 558.00 558.00 да 550.00 550.00 

6 

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по 

реда на тази наредба и 

Наредба № 23 от 2009 

г.; 

Винетен стикер, 
годишен 
технически 
преглед, 
техническо 
обслужване – 
текущо, масла, 
смяна на гуми 

година 1  700.00 700.00 да 312.55 125.55 

7 

Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договора за 

изпълнение на 

стратегия дълготрайни 

материални активи по 

реда на тази наредба, 

както и на такива, 

закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 

г. до срока, определен 

за задължително 

застраховане съгласно 

същата наредба; 

 година 1 500.00 500.00 да 258.20 258.20 
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8 

Разходи за обучения 

на екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган във 

връзка с прилагането 

на стратегията за 

местно развитие; 

 

 

 

 

Такси за участие  
в обучения за 
персонала на 

МИГ 

брой 
такси 3 300.00  900.00 да 198.00 198.00 

Обучение в 
чужбина за екип 

на 
МИГ(персонал и 

КВО) 

брой 
участниц

и 
8 1 500.00 12 000.00 не - - 

9 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони 

 година 1 3 000.00 3 000.00 да 924.38 - 

10 
 

Финансови разходи, в 

т. ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

 

 

Банкови такси, 
липса на 

задължения към 
общините, 

свидетелства за 
съдимост  и др. 

изискуеми 
документи 

 

година 1 2 000.00 2 000.00 да 1 373.00 889.00 

11 

Разходи за 

мониторинг и оценка 

на стратегията за 

ВОМР за изпълнение 

на задълженията на 

МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" 

от Регламент (ЕС) 

1303/2013 

 
 
 
 

година 1 1 790.00 1 790.00 не - - 

II 

Разходи за популяризиране на 

стратегията за ВОМР на 

територията на нейното 

изпълнение  

    

лв.      30 030.70     23 105.70 10 122.70 

1 
 

Разходи за 
проучвания и анализи 
на съответната 
територия 
(териториални, 
икономически, 
социални и други 
анализи и проучвания 

„Изследване на 
ресурсите и 
общественото 
мнение на 
територията на 
МИГ-Средец за 
устойчиво 
развитие на 
публичните 
дейности и услуги, 
основани на 
местния културен, 
природен и 
екологичен 
потенциал“. 

 
 

брой 
1 

4 691.00 
 

4 691 
 

да 
 

4 691.00 - 

  

 

За поддръжка 

на интернет 

страница 

 

 
месец 

 
12 

89.00 1 068.00 
 

да 
1 068.00 801.00 

 

Хост и домейн 

 

година 1 161.70 161.70 да 161.70 161.70 
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2 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност: 

За създаване и 
реализиране на 
публикации в 
печатни и 
електронни 
медии и 
излъчвания в 
радио- и 
телевизионни 
медии на покани 
за организирани 
събития и други, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ 

брой 10 360.00 3 600.00 да 1 950.00 1590.00 

  

Изготвяне и 
отпечатване на 
печатни и 
информационни 
материали 

       

  

Дипляна – 

тираж 2х300бр 

 

брой 600 1.00 600.00 не - - 

Алманах – 

тираж 1 
брой 200 10.00 2 000.00 не - - 

  

Информационен 

бюлетин – 

1броя с по 1 

тираж от 300 бр. 

брой 300 3.50 1050.00 не - - 

  

Изработка и 
доставка на 
рекламни 
материали  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
    

Рекламни 
тениски брой 150 10.50 1 575.00 да 1 575.00 - 

Рекламни 

магнити 
брой 150 2.10 315.00 да 315.00 - 

Рекламни 

химикали в 

кутия 

брой 50 8.00 400.00 да 400.00 - 

Рекламни 

фенерчета 
брой 50 6.00 300.00 да 300.00 - 

Органайзер за 

бюро 
брой 50 8.00 400.00 да 400.00 - 

Рекламни 

ключодържат

ели 

брой 100 3.50 350.00 да 350.00 - 

Рекламни 

рулетки 
брой 50 5.00 250.00 да 250.00 - 

Рекламни 

чаши 
брой 100 11.00 1 100.00 да 1 100.00 - 

Рекламни 

шапки с 

козирка 

брой 100 3.50 350.00 да 350.00 - 
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Рекламни 

хартиени 

торбички – 

36/41 - цветни 

брой 200 3.50 700.00 да 700.00 - 

.Химикали брой 150 2.50 375.00 да 375.00 - 

Рекламни 

тефтери – 

формат А5 

брой 100 9.00  900.00 да 900.00 - 

Рекламни 

календари – 

стенни 

брой 

 

100 

 

6.50 

 

650.00 

 

да 650.00 - 

Празник на 

МИГ Средец – 

1 ден 

брой 1 7 570.00 7 570.00 да 7 570.00 7 570.00 

3 

Разходи за 
организиране на 
обучения, семинари 
и информационни 
срещи за местни 
лидери и 
представители на 
уязвими групи, 
свързани с 
подготовка, 
изпълнение и 
отчитане на проекти 
и други, свързани с 
популяризиране на 
стратегията за 
ВОМР и прилагане 
на подхода. 

Обучение за 
местни лидери 
„Управление на 
конфликти и 
кризисни 
ситуации” –1 ден – 
за мин. 10 
участника  

 
Брой 

 
 

1 
 

715.00 
 

715.00 
 не - - 

Информационни 
семинари(за мин. 
10 души) 
 

брой 1 182.00 182.00 не - - 

Инф. срещи( за 
мин.10души ) брой 4 182.00 728.00 не - - 

ОБЩООБЩООБЩООБЩО    134 372.70   97 263.01 65349.57 

 
 
  
Таблица 2 - Индикатори 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални бенефициенти 

2 - 6  8 

Брой на участниците в 
обучения 

- - - - - 

Брой на участниците в 
семинари и информационни 
срещи 

- - - - - 
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През отчетния период не се  появиха  проблеми при изпълнението на дейностите . 

 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).    

 
НП 
 
 
Дата: 21.01.2021 г. 

Представляващ МИГ: …………………………….. 

Инж. Димо Найденов 

Председател на УС  

на „МИГ СРЕДЕЦ” 

 


